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відповідності м атеріал ьно-техн іч ної бази вим огам законодавства з питань охороні
праці
Відомості про роботодавця
_______ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ».
(для ю ридичної особи: найменування ю ридичної особи,

_______ 53200, Україна. Дніпропетровська обл.. м. Нікополь, вул. Електрометалургів. 310___________
місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім'я та по батькові керівника, номер телефону,

______________ код платника податків згідно з СДРПОУ 00186520_________________________
телефаксу, адреса електронної пошти;

голова правління, генеральний директор заводу Куцін Володимир Семенович
для фізичної особи - підприємця: прізвище, ім'я та по батькові, серія і номер паспорта,

тел. (0566)654-236. Факс: ('0566)654-628. Е-таі1: 01@ пгГ.сот.иа______
ким і коли виданий, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника

_____________________________ контактний телефон 095-230-76-57________________________________
податків, номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Місце виконання робіт підвищеної небезпеки - на території Дніпропетровської області та м. Дніпра
місце виконання робіт підвищ еної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання

підвищеної небезпеки)

Інформація про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми
особами стосовно відшкодування наслідків можливої ш код и ____________ відсутній______________
(найменування страхової компанії,

строк д ії страхового полісу, номер і дата його видачі)

Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони п р ац і__________ не проводився
(дата проведення аудиту)

Я, ___________________________ Куцін

Володимир

Семенович_______________________________

(прізвище, ім'я та по батькові керівника ю ридичної особи або фізичної особи - підприємця)

цією декларацією підтверджую відповідність матеріально-технічної бази та умов праці вимогам
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання таких робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки:
Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
(найменування виду робіт підвищ еної небезпеки та/або машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки, тип або

просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах)___________________________________________
марка (за наявності), номер партії, дата виготовлення, країна походження, які виконуються та/або експлуатуються

(застосовуються) без отримання відповідного дозволу

Кількість робочих місць -89. у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм -58
кількість робочих місць, у тому числі тих, на яких існує підвищений ризик виникнення травм,

Адміністративно-побутові приміщення - 16 знаходяться за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометабудівель і споруд (приміщень), виробничих об'єктів (цехів, дільниць, структурних підрозділів)

лургів. 310. цехів - 12. виробничих обєктів - 31______
Роботи виконуються на об'єктах замовника.

Інші відомості:
Голова правління, генеральний директор заводу Куцін В. С. пройшов навчання на базі АТ
(прізвищ е, імП я та по батькові осіб, ікі відповідаю ть за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки;

НЗФ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з
охорони праці, гігієни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки,
пожежної безпеки (Загальний курс з ОЩ.
Пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області «Правила охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08. «Правила
охорони праці у Феросплавному виробництві» НПАОП 27.35-1.01-09 (протокол від 27.10.2015 р. №
419/1-15).
Головний інженер Лапін Є.В. пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань комісією ГУ
Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання
першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки (Загальний курс з
ОП). «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії»
НПАОП 27.1-1.06-08.
Пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області «Правила охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08. «Правила
охорони праці у феросплавному виробництві» НПАОП 27.35-1.01-09.
Правила ОП в газовому
господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.09-09 Правила ОП під час роботи з
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол від 27.10.2015 р. № 419/1-15).
Начальник слухби охорони праці Глущенко С.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку
знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігіє
ни праці, надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки
(Загальний курс з ОП). «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чор
ної металургії» НПАОП 27.1-1.06-08.
Пройшов навчання на базі ПАТ НЗФ та перевірку знань комісією ГУ Держпраці у Дніпропетровській
області «Правила охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08. «Правила
охорони праці у Феросплавному виробництві» НПАОП 27.35-1.01-09. Правила ОП в газовому
господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.09-09 Правила ОП під час роботи з
інструментом та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол від 27.10.2015 р. № 419/1-15).
Головний енергетик Семенов О.П. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань комісією
ГУ Держпраці у Дніпропетровській області законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці.
надання першої (домедичної допомоги) потерпілим, електробезпеки, пожежної безпе-ки (Загальний
курс з ОП). «Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної
металургії» НПАОП 27.1-1.06-08.
«Правила охорони праці в металургійній промисловості» НПАОП 27.0-1.01-08. «Правила охорони
праці у феро-сплавному виробництві» НПАОП 27.35-1.01-09. Правила ОП в газовому господарстві
підприємств чорної металургії НПАОП 27.1-1.09-09. Правила ОП під час роботи з інструментом та
пристроями НПАОП 0.00-1.71-13 (протокол від 27.10.2015 р. № 419/1-15); пройшов навчання і
перевірку знань в КП «Навчально-курсовий комбінат «Дніпропетровської областної Ради» Правил
безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів. Правил пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14
р.5. (протокол від 24.04.2018 р. № 79).
Начальник АТЦ
Кириченко В.М. пройшов авчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00-

4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР,
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.09.2016 р. № 12), пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 18.05.2016 № 470. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
23.06.2016 р. № 5 5 6 )..
Заступник н ач ал ь н и к а ЦВФ Б іл я в ськ и й Р.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку
знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.09.2016 р. № 12). пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 18.05.2016 № 470. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
28.09.2016 р .№ 12)..
Заступник н ач ал ь н и к а А ГЦ А брам енко О.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку
знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 26.01.2018 р. № 2). пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.11.09-09 (протокол від 26.04.2017 № 17. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів

НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
30.03.2017 р. № 6 3 0 ).
Заступник начальника ТСЦ Кирса С.В. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.092018 р. № 56). пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 27.05.2016 № 474). Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(протокол від 20.09.2018 р. № 107).
Заступник начальника РМІІ Тертичний А.А. -пройш ов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку
знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.09.2016 р. № 12), пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 18.05.2016 № 470. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
11.01.2018 р. № 53).
Заступник начальника ЦВПФВ Божко Д. Л. - пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку
знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці», Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98, Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.

Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08, Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 16.02.2018 р. № 12), пройшов чепгову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 14.06.2016 № 484.) Правил безпечної експлуатації електроустановок
споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів
(протокол від 08.09.2016 р. № 572)
Заступник начальника ЦМП Малишко М.М. - пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку
знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09, Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 31.08.2018 р. № 55). пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 04.07.2018 № 24.) Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
07.03.2018 р. № 63)
Енергетик ЦВПФВ Демчук Р. М. — пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08, Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР,
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.02.2018 р. № 17), пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 26.07.2017 № 44. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
8.12.2017 р. № 299)
Енергетик ЗЦ Савченко А.М. — пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.004.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про

НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
21.06.2018 р. № 92).
Механік АГЦ Колесніков О.П. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26). пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 26.04.2017 № 17). Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
26.05.2016 р. № 4 2 2 ).
Начальник майстерні ЦВФ Ткаченко О. С. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 02.03.2018 р. № 21), пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 14.06.2016 № 484. Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
3.12.2015 р. № 6 2 9 ).
Начальник дільниці ВГОСВ ЦВФ Колосов В.А. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку
знань загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні

1.09-09 (протокол від 24.05.2017 № 25). Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
17.10.2016 р. № 2 1 ).
Начальник зміни АГЦ Майборода Ю.С. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26). пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 26.04.2017 № 17). Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
11.05.2017 р . № 3 1 3 ).
Начальник зміни АГЦ Талочко В.Г. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13. Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08, Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні
робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства металургіїї СРСР.
Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної металургії НПАОП
27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП 27.35-1.01-09. Правила
пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 23.03.2018 р. № 26). пройшов чергову
перевірку знань Правил ОП в газовому господарстві підприємств чорної металургії НПАОП 27.1
1.09-09 (протокол від 21.06.2017 № 37). Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів
НПАОП 40.1-1.21-98. Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (протокол від
7.04.2016 р. № 4 1 4 ).
Начальник зміни ЦМП Борисов Д.Г. пройшов навчання на базі АТ НЗФ та перевірку знань
загальнозаводською комісією з перевірки знань законів України «Про охорону праці». Правила
охорони праці під час роботи з інструментами та пристроями НПАОП 0.00-1.71-13, Типового
положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони пратті НПАОП 0.00
4.12-05. Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98. Положення про
порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та ін ти м и засобами індивідуального захисту
НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в металургійній
промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків при виконанні

НПАОП 0.00-4.12-05, Положення про розробку інструкцій з охорони праці НПАОП 0.00-4.15-98.
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом та іншими засобами
інттивідуального захисту НПАОП 0.00-4.01-08. Порядок проведення розслідування та ведення обліку
нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві. Правила охорони праці в
металургійній промисловості НПАОП 27.0-1.01-08. Положення про застосування нарядів-допусків
при виконанні робіт підвищеної небезпеки на підприємствах та в організаціях Міністерства
металургіїї СРСР. Правила охорони праці під час ремонту устаткування на підприємствах чорної
металургії НПАОП 27.1-1.06-08. Правила охорони праці у феросплавному виробництві НПАОП
27.35-1.01-09, Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А 01.001-14 (протокол від 28.09.2018 р.
№ 56), пройшов чергову перевірку знань Правила ОП в газовому господарстві підприємств чорної
металургії НПАОП 27.1-1.09-09 (протокол вьід 1.07.2016 № 492) пройшов чергову перевірку знань з
Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів НПАОП 40.1-1.21-98, Правил технічної
експлуатації електроустановок споживачів (протокол від 20.10.2017 № 3).
Наказом від 28.01.2005 № 22 створено службу охорони праці.
наявністю служби охорони праці,

Затверджено 05.10.2016 Положення про службу охорони праці ПАТ «Нікопольський завод
феросплавів» головою правління, генеральним директором заводу.
Наказ від 06.09.2018 № 270 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються за нарядами-допусками. списку осіб, які мають право видачі нарядів-допусків. і
виконавців робіт по ВГОСВ ЦВФ.
Наказ від 14.09.2017 № 292 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки та робт на
висоті, які виконуються за нарядами-допусками в автотранспортному цеху, та списків осіб, які мають
підпорядкуванні яких перебувають обладнання
Наказ від 15.09.2017 № 296 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються за нарядами-допусками. списку осіб. які мають право видачі нарядів-допусків, і
виконавців робіт по АГЦ
Наказ від 06.10.2017 № 313 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються за нарядами-допусками. списку осіб. які мають право видачі нарядів-допусків, і
виконавців робіт по ЗЦ
Наказ від 14.09.2017 № 291 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються за нарядами-допусками. та сладу осіб. які мають право видачі нарядів-допусків, і
виконавців робіт по ЦВФ
Наказ від 14.09.2017 № 293 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються за нарядами-допусками. та сладу осіб. які мають право видачі нарядів-допусків, і
виконавців робіт по ПОІЗ
Наказ від 07.09.2017 № 274 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються за нарядами-допусками. списку осіб, які мають право видачі нарядів-допусків, і
виконавців робіт по РМЦ
Наказ від 22.08.2017 № 253 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, які
виконуються за нарядами-допусками. списку осіб. які мають право видачі нарядів-допусків, і
виконавців робіт по ЦРМУ-1
Наказ від 18.10.2017№ 320 Про призначення осіб, які мають право видачі нарядів-допусків на
газонебезпечні роботи, відповідальних керівників та виконавців газонебезпечних робіт - призначені
відповідальні особи по заводу під час виконання робіт в газонебезпечних місцях.
Наказ від 12.09.2017 № 288 Про затвердження переліку робіт підвищеної небезпеки, списку
посадових осіб, які пройшли навчання та перевірку знань в уатановленому порядку для видачі

нарядів-допусків НД-90 при виконанні робіт підвищеної небезпеки, мають право бути виконавцями
робіт у цеху мереж та підстанцій
Наказ від 02.01.2018 № 2 Про навчання працівників заводу в 2018 році. (Додаток 4 Список
загальнозаводських комісій і графік їх роботи).
Наказ від 18.06.2018 № 194 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці посадових осіб та осіб, які їх заміщають.
Н аказ від 21.04.2017 № 132 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників ТТРМУ-1. які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Наказ від 03.01.2018 № 14 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників АГЦ, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Наказ від 02.10.2018 № 313 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників РМЦ. які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Наказ від 18.04.2017 № 115 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників ЦВФ. які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Наказ від 04.05.2017 № 156 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників ЦВПФВ, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Н аказ від 13.05.2017 № 159 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників ТСЦ, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань
охорони праці.
Наказ від 24.04.2017 № 141 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників цеху мереж та підстанцій, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку
знань з питань охорони праці.
Наказ від 28.04.2017 № 148 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників відділення гідротехнічних, очисних споруд та водопостачання цеху виробництва
феросплавів, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці.
Наказ від 30.05.2018 № 168 Про затвердження складу комісії з перевірки знань з питань охорони
праці працівників автотранспоргного цеху, які щороку проходять спеціальне навчання і перевірку
знань з питань охорони праці.
Наказом від 06.12.2017 № 362 затверджено перелік загальнозаводських інструкцій з охорони праці
інструкцій про проведення навчання та інструктажу з питань охорони праці,

на 2018 рік;
Наказом від 01.06.2016 № 144 затверджено загальнозаводську інструкцію з охорони праці
щодоорганізації безпечного проведення газонебезпечних робіт.
Наказом від 12.12.2017 № 371 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по АТЦ;
Наказом від 15.12.2017 № 375 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦМП;
Н аказом від 05.01.2018 № 18 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ВГОСВ ЦВФ;
Н аказом від 24.04.2018 № 147 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по РМЦ;
Наказом від 26.12.2017 № 390 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦВПФВ;
Наказом від 03.01.2018 № 11 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ТСЦ;
Наказом від 09.01.2018 № 25 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по АГЦ;
Наказом від 12.01.2018 № 34 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЗЦ;

Н аказом від 30.01.2018 № 52 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦВФ;
Наказом від 28.02.2018 № 77 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦРМУ-1
Наказом від 05.01.2018 № 22 затверджено перелік інструкцій з охорони праці по ЦОІЗ
Наказом від 11.04.2017 № 111 затверджено перелік робіт з підвищеною небезпекою, де є потреба у
професійному доборі, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з
питань охорони праці;
Наказом від 14.08.2017 № 242 затверджено навчальні плани та програми спеціального навчання з
питань охорони праці для працівників, які зайняті на роботах підвищеної небезпеки у ПАТ НЗФ;
Наказом від 18.05.2018 № 161 введено в дію Положення про порядок проведення навчання і пере
вірки знань з питань охорони праці;
Величко Геннадій Олексійовичпройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 17.01.2008 № 1);
Білик Олексій Григорович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 26.03.1995 № 16);
Гончаров Віктор Дмитрович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 25.03.2005 № 9);
Гончаров Анатолій Олександрович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією монтажник залізобетонних
конструкцій (протокол від 25.02.2015 № 10);
Іщенко Віктор Вікторович, пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 19.07.2016 № 28);

Брезгін Костянтин Геннадійович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 27.02.2008 № 9);
Фесенко Анатолій Олександрович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 16.12.2016 № 56
Павленко Віктор Борисович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 18.11.1993 № 3);
Довгань Павло Вікторович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 28.02.2014 № 24)
Єрін Олексій Анатолійович пройшов навчання в бюро підготовки та перепідготовки кадрів
управління персоналом заводу з відривом від виробництва за професією слюсар - ремонтник
(протокол від 29.12.2015 № 45)

Романов В.Б. пройшов навчання в Трест «Нікопольстрой» за професією електрогазозварник
(протокол від 29.04.1983 № 43)
Яцун В.С. пройшов навчання в Нікопольському ПТУ № 34 за професією електрогазозварник
(протокол від 27.06.2006 № 9)
Працівники підприємства при прийомі на роботу проходять навчання, стажування на робочому місці
та щорічну перевірку знань комісією підприємства з питань охорони праці, а саме на право
виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах) протоколи засідання комісії з
перевірки знань з питань охорони праці від 08.06.2018 № 74; 01.07.2016 № 492; 09.01.2018 № 1 ;
09.01.2018. № 2:10.01.2018 № 3; 10.01.2018 № 4; 20.06 2018 № 106; 30.07.2018 № 112; 20.04.2018 №
17; 27.11.2017№ 207; 16.11.2017 № 201: 29.11.2017 № 208: 28.09.2018 № 177 02.10.2018 № 179;
20.07.2018 № 18: 01.06.2018 № 3 : 27.06.2018 № 7:02.11.2017 № 30: 15.11.2017 № 43: 06.06.2018 № 69:
05.06.2018 № 6123.06.2018 № 19: 04.07.2018 № 24: 10.07.2018 № 29 ):
Працівникам підприємства проводиться інструктажі з охорони праці: вступний, первинний, повтор
ний 1 раз на 3 місяці на роботах з підвищеною небезпекою, позаплановий та цільовий:
У наявності є техноглогічні інструкції з експлуатації та ремонту
устаткування:
експлуатаційної документації, засобів індивідуального захисту,
- ТІ НЗФ-Е-12-09-2018 „Технологічна інструкція з експлуатації та обслуговування технологічних газо
очисток, газоповітряних відсічок, газопроводів ЦВФ”:
- ТІ НЗФ-Е-12-45-2018 ..Технологічна інструкція з експлуатації систем та вентиляційного обладнання
ЦВФ”:
- ТІ НЗФ-Е-14-46-2016 ..Технологічна інструкція з експлуатації систем водопостачання та каналізації
ЦВФ”.
- ТИ - НЗФ - Е - 14 —48 —13 Технолог ічна інструкція з експлуатації та ремонту технічного, питного
водопостачання та каналізації РМЦ.
- ТІ НЗФ-Е-16-42-2016 Технологічна інструкція з експлуатації систем лінійно-кабельного зв’язку
ВЕТОЗ ЦОІЗ
- ТІ-НЗФ-Е-14-ІЗ - 2015. З експлуатації системи водопостачання та каналізації ЗЦ.
Працівники забезпечені засобами індивідуального захисту респіратори, захисна каска, перчатки.
рукавиці, вогнегасники, газоаналізатори Ргаеег Х-АМ 2500. Рас 5500 СО: саморятівник СІ-30К8
пояси запобіжний лямковий. шлангові протигази ПШ-1, киснево-ізольований респіратор Р-34, апарат
стиснутого повітря Ра-94. Р58 3000, газоаналізатор Драгер Х-Ам - 2000. Акт перевірки газозахисної
апаратури № 421 від 21.09.2018, № 428 від 27.09.2018. № 427 від 27.09.2018. № 429 від 01.10.2018. №
440 від 4.10.2018. № 449 від 8.10.2018. № 398 від 7.09.2018. № 422 від 24.09.2018. № 445 від
3.10.2018. № 452 від 9.10.2018. № 443 від 4.10.2018. № 436 від 3.10.2018. № 442 від 4.10.2018. 439 від
3.10.2018. № 450/1 від 8.10.2018. № 434 від 3.10.2018№ 450 від 8.10.2018. акти випробувань
запобіжних поясів від 13.08.2018. 26.06.2018. 3.07.2018. 2.08.2018, 15.08.2018. 17.07.2018. 14.09.2018.
03.07.2018. 07.07.2018.Під час виконання робіт використовуються слюсарний інструмент, набори
гайкових ключів, переносні світильники 12 В., лопати, шкребки. Відповідно до Норм безоплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту
працівникам металургійної промисловості НПАОП 27.0-3.01-08.
Усі працівники при прийомі на роботу та в процесі трудової діяльності періодично один раз на рік
проходять медичний огляд.
На АТ НЗФ ведуться : «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці». «Жур
нали реєстрації інструктажів з питань охорони праці». «Журнали протоколів перевірки знань». Жур
нали протоколів перевірки знань електротехнічних та електротехнологічних робітників», «Журнали
обліку та зберігання засобів індивідуального захисту»

СТП НЗФ СОП 09-2017 затверджений головою правління, генеральним директором заводу15.06.2017
нормативно-правової та матеріально-технічної бази навчально-методичного забезпечення)

«Система управління охороною праці. Організація функціонувань», який визнвчає комплекс заходів,
спрямованих на нормативно-правове . наукове, інженерно-технічне та інформаційно-технічне забез
печення функціонування системи управління охороною праці заводу, встановлює єдиний порядок
діяльності керівників.спеціалістів. службовців, робітниківз питань охорони праці. Перелік
законодавчих актів, стандартів, положень, норм і правил, необхідних для здійсненя функцій із
керівництва діяльністю відображено в Додатку Ж.
СТП НЗФ СОП 10-2017 затверджений головою правління, генеральним директором заводу
22.06.2017 «Система управління охороною праці. Загальні обов'язки та відповідальність персоналу
заводу з охорони праці». Стандарт встановлює єдиний порядок діяльностікерівників. спеціалістів,
службовців, робітниківз питань охорони праці.
СТП НЗФ СОП 10-2017 затверджений головою правління, генеральним директором заводу
07.06.2017 «Система управління охороною праці. Порядок розробки інструкцій з охорони праці».
Стандарт встановлює єдиний порядок розробки, перегляду, оформлення, погодження, введення в
дію, скасування та обліку інструкцій з охорони праці.
\ґ

В.С. Куцін
(ініціали т а прізвище)
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Декларація зареєстрована у журналі обліку суб'єктів господарювання у територіальному
органі Держпраці
2 0 ^ р. №
.

Примітки:

1. Фізична особа - підприємець своїм підписом надає згоду на обробку персональних даних з метою
забезпечення виконання вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищ еної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищ еної небезпеки.
2. Реєстраційний номер облікової картки платника податків не зазначається фізичними особами, які через
свої релігійні переконання відмовляються від його прийняття та повідомили про це відповідному органу
державної податкової служ би і мають відмітку в паспорті.

